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Nossa vida é mais valiosa do que os nossos pensamentos,  
os erros que tenhamos cometido ou os sentimentos que parecem  
nos sufocar. —JAIME F. GARRIDO

Por vezes, esquecemos o quanto somos importantes, pois a agonia e o sofri-
mento nos dominam e nos isolam no que parece um labirinto escuro e sem 
saída. O medo e a falta de esperança tornam-se aliados destrutivos à mente, 
em momentos de profunda angústia quando até o respirar se torna pesado 
e o desejo é encontrar alguma forma de pôr um fim a toda dor. 

Em Abrace a vida, Jaime F. Garrido fala de um tema bastante polêmico, 
mas necessário de ser abordado mesmo no meio cristão — o suicídio. O autor 
propõe uma conversa leve e direta com o leitor, trazendo uma perspectiva 
bíblica sobre o sofrimento e a esperança, mostrando que Jesus — o autor de 
toda a vida — tem todo o interesse de alcançar e estar ao lado daqueles que 
sofrem e não encontram solução para sua dor. 

Pois como Garrido afirma: “A nossa vida é o primeiro presente que Deus 
nos deu, e a cada manhã as Suas misericórdias se renovam sobre nós!”.

JAIME FERNÁNDEZ GARRIDO, doutor em Pedagogia pela Universidade Complu-
tense de Madri, Espanha, é presidente da Conferência de Evangelistas da Espanha 
e Diretor do programa de televisão e rádio Nacer de novo, há anos transmitido 
no mundo hispano. Autor dos livros Jogada Perfeita, Coração Indestrutível, Face a 
face e Compaixão, todos de Publicações Pão Diário. Jaime é casado com Miriam 
e têm três filhas. 
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1

Siga o seu próprio ritmo

E
u não podia acreditar no que ouvia. Era um dos capelães nos Jogos 
Olímpicos realizados em Sidney, em 2000, por isso, tinha acesso à Vila 
Olímpica e podia ouvir as entrevistas concedidas aos meios de comu-

nicação, no exato momento em que elas aconteciam. Assim, certo dia, fiquei 
impressionado ao ouvir o que a atleta australiana, Jane Seville, disse. Ela 
tinha sido desclassificada na modalidade de marcha atlética (Atletismo), 
poucos metros antes de alcançar sua meta: chegar em primeiro lugar. Jane 
estava chorando por aquilo que julgava ter sido a maior decepção de sua 
vida, foi quando um dos repórteres lhe perguntou como ela se sentia. Ela 
simplesmente respondeu: “Gostaria de ter um revólver em minha mão e atirar 
em mim mesma”. 

É claro que, minutos depois dessas palavras, ela não pensava mais dessa 
maneira, mas isto me levou a refletir por muito tempo no motivo pelo qual, 
muitas vezes, nossas reações diante das circunstâncias da vida costumam 
ser, não somente extremas, como também fora do comum e muito injustas. 
Cremos que enfrentamos situações que não conseguimos suportar.

Por que, então, me tiraste do ventre de minha mãe? Por que não me 
deixaste morrer antes de vir ao mundo? Seria como se eu nunca tivesse 
existido; iria direto do ventre para o túmulo. Restam-me apenas alguns 
dias; por favor, deixa-me em paz, para que eu tenha um instante de 
alívio antes de partir para a terra de escuridão e densas sombras, para 
nunca mais voltar. É uma terra escura como a meia-noite, terra de 
profunda escuridão e desordem, onde até mesmo a luz é escura como a 
meia-noite.1 
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Essa declaração parece ser muito severa, mas penso que todos nós, em 
algum momento, já nos sentimos assim. Caso você não saiba, elas foram pro-
nunciadas pelo então conhecido “paciente” Jó. É curioso como está associada 
a ele a ideia de um “santo”, capaz de suportar tudo na vida, mas não é bem 
assim: ele sentiu em “primeira mão” o sofrimento e a sensação de que nada 
faz sentido na vida. Isto pode acontecer a todos nós. De fato, penso que todos 
atravessamos momentos bem similares.

Por vezes, esquecemos que a vida é mais importante do que todas as coi-
sas. Muito mais importante do que os sucessos ou os fracassos, mais do que 
as traições e os problemas, mais do que as circunstâncias que nos parecem 
derrotar; mais do que as palavras ou as atitudes das outras pessoas. Nossa 
vida é mais valiosa do que os nossos pensamentos, os erros que tenhamos 
cometido ou os sentimentos que parecem nos sufocar. Nossa vida tem um 
valor eterno e não podemos simplesmente eliminá-la quando nos vem o 
desejo de desaparecer.2

Cada um de nós precisa seguir o seu próprio ritmo

A cantora Paulina Aguirre ganhou o prêmio Grammy latino, com o disco 
“Esperando sua voz” (2009); e Pablo Aguirre, seu marido, também recebeu o 
prêmio como produtor desse disco. Ambos são do Equador, mas já vivem há 
muitos anos nos Estados Unidos. Um dos seus últimos trabalhos, intitulado 
“Quebre o silêncio”, tem uma dedicatória muito especial: A todos os que têm 
estado presos, calados, silenciados pelo abuso, pela culpa; mas que, através de 
Deus, podem encontrar uma voz.

Vivemos numa sociedade dominada por vencedores e por poderosos no 
mundo irreal das flutuações econômicas e das aparências. Não é de se estra-
nhar que, a cada dia mais, os que estão presos, calados, silenciados e abusa-
dos, sejam a maioria. Se esta é a sua situação, não se cale. Se alguém está 
destruindo a sua vida, fará o mesmo com outras pessoas. Portanto, jamais 
cometa uma loucura, pois isso significaria que você está supervalorizando o 
que fizeram com você.

Lute para que o ofensor não possa fazer isso a outras pessoas. Denuncie 
a quem lhe esteja fazendo mal, verbal ou fisicamente, para que o indivíduo 
que pratica esse assédio não continue a fazê-lo. De nenhuma forma se sinta 
culpado ou pense não haver solução para o seu problema!
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Jamais pense que você não tem valor para alguém ou que outros não sabem 
o que está acontecendo com você. Todos já passamos por momentos em que 
pensávamos que ninguém poderia nos ajudar, mas isso não é verdade.

A sua vida vale mais do que todas as circunstâncias e todo o dinheiro 
do mundo. Você é um presente de Deus e não existe ninguém como você. 
Não importa a situação em que você se encontra, os problemas pelos quais 
está passando ou o futuro que julga não ter. Deus sempre cuida de você. Ele 
conhece cada pensamento e o ama de uma forma extraordinária. E além dis-
so, mesmo que você não creia, Ele sabe o que está lhe acontecendo. Nada do 
que lhe ocorre escapa ao olhar do Senhor, e Ele o defenderá e não permitirá 
que ninguém o destrua.

Agora mesmo, minha testemunha está nos céus, meu advogado está nas 
alturas. JÓ 16:19 

Não se preocupe com o que vem acontecendo ao seu redor, ou se as outras 
pessoas parecem não gostar de você. Deus o criou como você é, e Ele só faz 
obras-primas. Por isso, a sua vida tem muito valor. O Talmude judaico diz: 
“Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro”. Se de alguma forma, depois 
de ler essas simples palavras, você pode olhar para si mesmo e reconhecer o 
quanto você é especial, o mundo inteiro se “salvará”, porque você terá com-
preendido o que Deus quer de sua vida.

Não desista e nem se deixe levar pelos outros. Não pense que sua situação 
não tem solução. Não se importe com os que tenham tentado abusar de você, 
ou que lhe tenham silenciado ou ferido. Não se deixe dominar pela amargura 
ou pelo ódio. Não desista nem se desespere. Você tem muito mais valor do 
que consegue imaginar!

O que os outros dizem ou fazem, nada tem a ver  
com o nosso valor

Há muitas pessoas que “medem” tudo o que fazem. Elas só se comprometem 
com uma medida pequena, exata, perfeitamente calculada. Jamais se exce-
dem, no mínimo que seja. Elas acreditam que, não se comprometendo com 
nada nem com ninguém, podem ser mais felizes.
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Mesmo tendo de tudo, muitas pessoas vivem cansadas da vida. Às vezes é 
um problema motivado por buscarem sempre a aprovação dos outros, pois se 
o fazemos a qualquer preço, pode ser tão perigoso quanto uma droga. Outras 
vezes, os fardos da vida são o resultado de não se encontrar ninguém que 
realmente nos compreenda. E não faltam aqueles que vivem sem significado, 
por jamais terem tido a oportunidade de serem eles mesmos e retirarem suas 
máscaras. Existe um grupo, cada vez maior, de pessoas que se sentem incom-
preendidas e são maltratadas pelos outros, devido a sua busca por afeto… e 
com o passar do tempo chegam a aprender a caminhar na tênue linha que 
separa o choro de um sorriso fingido.

Sentir-se cansado da vida, solitário, incompreendido, explorado, sobrecar-
regado, ou simplesmente buscando a aprovação dos outros, a qualquer preço, 
não significa viver sem solução. O problema começa quando deixamos as 
coisas chegarem a esse ponto.

Muitas vezes, fazemos isso porque desejamos que seja dessa maneira. Nós 
buscamos a aprovação em lugares errados. Pretendemos alcançar seguran-
ça, firmados em pessoas não confiáveis. Enganamo-nos ao querer preencher 
nosso coração com paz, baseados em comprar e ter mais coisas.

Pode ser que pensemos que já temos tudo, mas posses ou medalhas não 
nos satisfazem quando as tempestades da vida tornam nossas noites frias e 
não temos alguém ao nosso lado. Por mais inteligentes que nos sintamos ou 
tenhamos conquistado muitas coisas, sempre nos sentiremos exaustos quan-
do a vida parece não ter sentido.

Quando quase ninguém agradece o que fazemos

Permita-me dizer que há, também, pessoas que vivem permanentemente na 
filosofia do descartável: nada é lavado, tudo é jogado fora. Nada é guardado, 
por todos os lados há lixo. Jamais pedem perdão por alguma coisa e não são 
capazes de perdoar a ninguém. Tratam os outros com o desprezo de quem crê 
ter o direito a tudo e não devem agradecer a ninguém.

Por vezes, nos sentimos assim: “anônimos”, apesar de tudo o que fazemos 
pelos outros. Ficamos feridos ao ver que outras pessoas pensam que nossas 
ideias não são boas e nem sequer desejam conhecê-las. 

Todos podem se lembrar da atriz Marilyn Monroe, mas nem todos conhe-
cem sua famosa frase: Hollywood é um lugar onde te pagam mil dólares por um 
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beijo e cinquenta centavos pela tua alma. Ela nos deixou essa perfeita defini-
ção de um mundo que muitos admiram. O mais triste é que esse é o modelo 
para muitos. A própria Marilyn não foi capaz de seguir adiante quando se viu 
rodeada de enganos, drogas, falsos amigos e um futuro com nada melhor do 
que conviver com a depressão e a ansiedade. 

Não se aborreça comigo ao lhe dizer que as lágrimas jamais devem nos 
levar ao desespero. Mesmo que tenhamos comprometido nossa alma com 
qualquer coisa e pensemos que a vida já não tem sentido, existe a bela pos-
sibilidade de recomeçar. Há alguém que conhece cada uma de nossas lágri-
mas, cada frustração, cada situação difícil, cada momento de solidão, cada 
noite que temos passado com o coração a ponto de se romper. Esse alguém 
é Deus. Diante dele podemos ser nós mesmos. Em Sua presença não precisa-
mos fingir: Ele nos compreende. Suas mãos estão preparadas para aliviar o 
sofrimento e solidão. “Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraor-
dinário; tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem” (SALMO 139:14), 
declarou o salmista na antiguidade, e com toda a razão.

Não se esqueça, a sua vida tem valor demais para ser perdida. A sua vida 
não é um ensaio, ela é a melhor sinfonia do Universo. Inclusive quando é 
preciso chorar.

Lembre-se de que há pessoas que merecem compaixão. Precisamos fazer 
um esforço para conhecê-las e não nos deixarmos levar pelos que sempre 
nos menosprezam. Precisamos abandonar as “amizades tóxicas”, que só nos 
trazem problemas, os que sempre querem que façamos o que nos dizem, e 
nunca nos valorizam.

Você não deve sofrer pelo egoísmo de outras pessoas, pois muitas vezes 
buscam resolver os problemas em suas vidas aborrecendo os outros. Não dê 
atenção a elas. Inclusive, se lhe insultarem ou lhe provocarem mal-estar, por 
lhe menosprezarem, você tem todo o direito de se manifestar. Os outros não 
podem nos furtar a vida, não deixe que o seu coração.

Não ceda à pressão, não acredite que precisa fazer o que eles lhe dizem 
para se sentir aceito. Não pense que esses relacionamentos são bons para 
você, caso lhe escravizem de forma direta ou indireta. Os que nos ofen-
dem e nos obrigam a viver como eles querem, mais cedo ou mais tarde, nos 
abandonarão.

Se é isso o que estão fazendo com você, não se desespere. É bem melhor 
encontrarmos o nosso lugar, visto que somos diferentes, do que nos deixar-
mos ser arrastados pelo que os outros querem. Tenha sempre em mente que 
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quem é diferente tem grandes chances de transformar o mundo! Deus criou 
cada um de nós de forma bem específica. Somos originais e únicos! Assim 
devemos tratar bem nosso próximo, e eles, também, a nós.

Se alguém o menospreza por “você não ser como…”, não preste atenção 
ao que ele diz. A maldade tem muitos disfarces e devemos ficar atentos para 
não cairmos em suas armadilhas. Principalmente quando insistirem para 
você usar certas substâncias ilegais, que o levem a praticar atos ilícitos, sim-
plesmente para você demonstrar que é corajoso. Não faça isto! Você fará 
escolhas erradas sob o efeito dessas drogas. Quem realmente gosta de você 
jamais lhe pedirá para fazer algo errado. 

A nossa música é sublime, ainda que de vez em quando “desafinemos”.
Tom Jobim compôs uma canção que tem rodado o mundo. A letra é daque-

las que nos comovem, pois fala de forma muito original sobre o significado 
do valor de cada um de nós.

Se você disser que eu desafino, amor
Saiba que isto em mim provoca imensa dor
Só privilegiados têm ouvido igual ao seu
Eu possuo apenas o que Deus me deu (…)

Só não poderá falar assim do meu amor
Ele é o maior que você pode encontrar

Você com a sua música esqueceu o principal
Que no peito dos desafinados
No fundo do peito bate calado
Que no peito dos desafinados
Também bate um coração.3

Parece algo óbvio, mas é uma maneira genial de se dizer que todas as pes-
soas do mundo têm um coração: todos têm sentimentos, todos podem se sen-
tir feridos em algum momento, todos têm o direito de viver, todos precisam 
de afeto, todos levam a imagem de Deus em suas vidas, mesmo que, vez por 
outra, desafinem. Todos fomos criados por Ele, ainda que, em algum momento, 
a nossa “música” não seja a mais adequada.

Normalmente passamos tempo demais olhando para o nosso interior, 
pensando no que fazemos, em nossas atitudes e habilidades, em nossas 
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motivações, no que fazemos certo ou errado. Gastamos muito tempo prestan-
do atenção em nós mesmos, sem olhar para Deus! E isso acaba entristecendo 
o nosso coração de uma maneira que nem conseguimos imaginar.

Não estamos dizendo que precisamos vivenciar experiências extraordiná-
rias (embora às vezes Deus articule as coisas para que assim aconteça!), mas 
de caminharmos com Ele cada dia, conhecê-lo mais e mais e usufruir de Sua 
presença falando e o ouvindo em nosso dia a dia. Trata-se de compreendê-lo 
melhor e amá-lo mais, muito além de conhecer os Seus planos e executá-los 
ao pé da letra. Trata-se de saber que Ele continua nos amando, ainda que, de 
vez em quando, desafinemos… se bem que, a bem da verdade, nenhum filho 
desafina quando canta uma canção de amor ao seu pai!

A diferença na vida está em descansar em Jesus: “Quanto a mim, busco o 
Senhor e espero confiante que Deus me salve” (MIQUEIAS 7:7). Sua presença 
nos faz resplandecer nos momentos mais escuros, mas também nos ensina a 
enxergar os outros como Deus os vê.
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Minhas reflexões. . .
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2

Vença a desilusão e ame 
 a própria vida 

Há poucas coisas tão importantes como desfrutar a vida que Deus tem 
nos dado. Usufruir de quem somos e do que fazemos a cada dia tem 
muito mais relevância do que imaginamos. Tomar a vida em nossas 

mãos e aprender a amar os outros, a nós mesmos, inclusive amar as circuns-
tâncias e as situações que atravessamos, ainda que não sejam as melhores!

A pessoa que ama vive mais. Muitos podem estender a mão sem amor, 
mas é impossível amar sem agir. Amar a vida é aprender a doar aos outros; é 
compartilhar, não somente do que nos sobra (muitos nem sequer isso fazem), 
mas também daquilo que nos falta. É aprender a demonstrar afeto com 
palavras, não falar com amargura ou ódio, pois raramente podemos ajudar 
alguém assim.

Amar a vida é aproveitar de cada momento, cada coisa que nos acontece, 
desfrutar ao longo do processo e não tanto daquilo que desejamos chegar 
a fazer. Ver a vida com outros olhos e aprender com todas as situações, quer 
sejam boas ou ruins. Rir, chorar, pensar, admirar, falar, abraçar, deslumbrar-se, 
encher a vida de significado, pois cada minuto tem um sentido diferente e 
valoroso. Agradecer a cada manhã por estarmos vivos, pois a vida é um pre-
sente de Deus.

Amar a vida é aprender a descansar, permitindo-nos a nos embalar na 
quietude e na paz do coração, embora estejamos numa forte tempestade. Na 
certeza de que Alguém cuida de nós e nos carrega em Seus braços, descan-
sando no fato de que ninguém pode nos derrotar. A dignidade da nossa vida 
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está muito acima do que os outros dizem, está acima daquilo que imagina-
mos, das circunstâncias e do momento no qual nos encontramos.

Devemos nos lembrar de que, muitas vezes, é a diferença que constitui os 
pequenos detalhes. O que temos com os outros e o que podemos receber da 
nossa família, dos nossos melhores amigos… inclusive de alguém totalmente 
desconhecido. Lembre-se de que: “O olhar animador alegra o coração; boas 
notícias dão vigor ao corpo” (PROVÉRBIOS 15:30).

Quando pensamos que a vida não tem sentido

Saber que se é amado vai muito além de um simples sentimento, pois é o 
que fundamenta a nossa vida. Em certo sentido, isso define o nosso valor 
como pessoa, visto que não depende do que temos ou fazemos, mas sim de 
sabermos que somos amados como somos. O amor é a resposta à maioria das 
feridas da alma, principalmente aquelas ocasionadas pelas lembranças que 
nos angustiam. Quando alguém nos ama, somos capazes de perdoar a nós 
mesmos e desconsiderarmos os nossos erros do passado.

Há alguns anos, uma carta enviada por um soldado alemão à sua família, 
na Primeira Guerra Mundial, ficou conhecida. Uma de suas frases era: De que 
serve escapar de todos os ataques do inimigo e de todas as balas se é a minha 
alma que está ferida?

As feridas da alma são as mais difíceis de curar. Quando nossa dor não tem 
explicação, a sensação de tristeza se instala em nosso coração, chegando ao 
ponto de nos dar a impressão de que não somos capazes de seguir adiante. A 
dor da alma vai nos consumindo pouco a pouco, sem que percebamos.

Às vezes, essas feridas têm a ver com a maneira que fomos tratados em 
nossa infância: o dano que outros nos provocaram permanece em nosso 
interior, e nada nem ninguém parece ter poder para eliminá-lo. Quem sabe, 
alguma traição, palavras cruéis, engano ou abandono, amargura por situações 
injustas, que ninguém tenha se prontificado a resolver, decisões equivoca-
das, que foram tomadas e parecem nunca cicatrizar… inclusive, neste exato 
momento, pode ser que algumas pessoas continuem nos causando sofrimen-
to por meio de palavras e ações…

Seja qual for a situação, não podemos continuar assim. Deus pode curar o 
nosso coração abatido, pois Ele não somente nos ama, mas deseja que nos 
sintamos amados. Ele sabe o que existe no coração de cada um de nós e 
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deseja que a nossa dor desapareça: “O Senhor está perto dos que têm o cora-
ção quebrantado e resgata os de espírito oprimido” (SALMO 34:18).

Deus é o único que nos ama realmente como somos, pois foi Ele quem nos 
criou. Simples assim! E a razão pela qual muitas pessoas não sabem que são 
amadas reside no fato de muitas delas virarem as costas para Deus, portanto 
este é o momento exato de “voltar à casa do Pai”.

Aos olhos de Deus não há perdedores

Gummo era o segundo mais jovem dos cinco irmãos Marx, mas nos filmes 
dos famosos humoristas, ele sempre ocupava o quinto lugar. De certa forma, 
viveu sempre com o estigma de ser o último e o menos conhecido de todos. 
Tanto que o seu filho costumava dizer aos amigos que o seu pai era Harpo, 
pois ninguém conhecia Gummo. Certo dia, num ímpeto de ira, chegou a dizer 
que mudaria seu sobrenome para “Gota”, para que, quando alguém lhe per-
guntasse: “Que gota?”, ele respondesse: “Aquela gota que encheu o copo”.

Você concorda comigo que não devemos julgá-lo apressadamente. Todos 
nos sentimos mal quando não reconhecem nosso trabalho. Causa-nos mal-
-estar o fato de não saberem o que estamos fazendo. O mesmo acontece 
quando procuramos fazer o bem e as pessoas não são capazes de perceber 
nossas motivações. Perdemos nosso sentido de vida quando nos desprezam, 
deixam-nos de lado e sequer querem ouvir nossas palavras.

Causa-nos desconforto o fato de outras pessoas pensarem que nossas 
ideias não são boas e nem sequer conhecê-las. Muitas vezes, somos julga-
dos por aquilo que as pessoas pensam de nós e não pelo que, na realidade, 
somos. Logo, pensamos que já não há mais solução, que essa gota encheu o 
copo a tal ponto que quase nada mais vale a pena.

Se a nossa vida chega a esse estágio, devemos dar razão a Gummo em crer 
que a frustração é grande demais e o nosso valor inexistente. Mas nem tudo é 
o que parece ser, visto que Deus conhece as intenções do nosso coração. Com 
Ele não há brechas para interpretações equivocadas, ou para mal-entendidos. 
Ele conhece perfeitamente o nosso interior, para Deus as nossas ideias têm 
valor. Não precisamos lhe dar explicações e nem mesmo fingir. Não é preciso 
uma preparação mental para sabermos como lhe explicar o que há em nosso 
interior. Quando nos aproximamos de Cristo, Ele já sabe o que vamos dizer, 
pois o nosso coração está descortinado diante de Seus olhos.
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É bom que assim seja. Aos olhos do Céu não existem perdedores! Aos olhos 
de Deus não há situações sem esperança ou pessoas que parecem não ter 
valor, porque o olhar de Deus resplandece ao ver a cada um de nós. O nosso 
Criador nos fez de tal maneira para que todos tivessem um impressionante 
valor. Todos, pessoas como você e eu, com nossos sentimentos pessoais e 
nossas limitações. Com nossos problemas e frustrações. Menosprezados e 
incompreendidos. “Pessoas à beira de um ataque de nervos”, talvez pelas cir-
cunstâncias que as cercam, mas pessoas maravilhadas pelo amor que encon-
tram nos olhos de Deus.

Nossa companheira, a solidão

Judy Garland foi a protagonista em dois dos filmes mais famosos da história 
do cinema: “O Mágico de Oz” (1939) e “Nasce uma Estrela” (1954). Ela foi 
considerada uma das grandes lendas de Hollywood, admirada e querida por 
todos. Em idade avançada, meses antes de morrer, comentou com um de seus 
amigos: “Se eu sou uma lenda, por que estou sempre tão sozinha?”.

Por vezes, vivemos como se fôssemos os únicos no mundo. Nosso orgulho 
e egoísmo nos impedem de ajudar os outros ou que outros nos ajudem. Nós 
nos bastamos… e, muitas vezes, também nos destruímos sozinhos.

Não fomos criados para fechar as portas a todas as pessoas. Não fomos pla-
nejados para estar plenos de alegria, enquanto esvaziamos a vida de outros. 
O mito de um solitário feliz não é nada mais do que isto: um mito. Quando 
percebemos que precisamos da ajuda de alguém, quando reconhecemos que 
existe pessoas lá fora, quando nós mesmos somos os primeiros a ajudar a 
quem precisa, é quando mais crescemos como pessoas. O amor é o que mais 
atrai os outros. Quando amamos, as pessoas nos atraem e, ao mesmo tempo, 
nós nos tornamos atraentes para elas.

Desconheço a situação pela qual você está passando agora, mas posso lhe 
garantir isto: Se você está triste, existe alguém que pode lhe ajudar. Coloque 
seu orgulho de lado, procure um membro da sua família ou algum amigo e 
peça ajuda. Não se desespere nem pense que os outros não querem saber de 
você. Isso não é verdade!

O desespero é a mãe de muitas escolhas erradas. Quando fazemos coi-
sas por acreditarmos não ter outra solução ou por estarmos desespera-
dos, costumamos nos equivocar. É melhor parar por um instante, avaliar as 
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circunstâncias e, somente depois disso, tomar uma decisão. Jamais devemos 
decidir qualquer coisa quando tomados pelo desespero. Nesses momentos 
costumamos não ver saída, crer que somos um fracasso por termos falhado 
várias vezes, e que ninguém mais nos suporta. Assim, centenas de cosias que 
não têm razão de ser… nos atormentam.

Deus sempre nos indica a solução, por isso não é bom se deixar levar pelo 
desespero. Sempre existe um amanhecer no dia seguinte. Por mais solitários 
que nos sintamos, ou por mais “sem sentido” que as coisas pareçam… precisa-
mos apenas esperar. O desespero não é a saída; é apenas um engano causado 
pelo inimigo. O desespero é a linguagem do diabo.

Mais uma coisa, tome cuidado com o desânimo. Desistir, aceitar que nada 
mais vale a pena, pensar que a situação não tem solução… são meras men-
tiras que o nosso inimigo quer que acreditemos. Nem sempre as coisas são 
como as interpretamos, ou estamos tão sozinhos como imaginamos. Não se 
deixe levar por pensamentos ou situações que o façam sentir-se sozinho, 
desanimado ou desesperado… você tem muito ainda para viver, para desfru-
tar… muitos dias para se sentir feliz.

Esses momentos e dias estão escritos no seu futuro. O próprio Deus pla-
nejou assim, lembre-se disso e viva! Pois o bem mais precioso que você tem 
é a própria vida.

Às vezes, sentimo-nos sós. Pensamos que ninguém nos conhece, sequer 
sabe o nosso nome. Julgamo-nos fracos e ninguém nos protege, chegamos 
acreditar que não servimos para nada e que estamos abandonados à própria 
sorte. Permita-me dizer que tais crenças são falsas! Deus mesmo se incumbe 
de refutar todas elas, através de um único texto… Como você é suficiente-
mente corajoso para continuar lendo até a última página… no final, encontra-
rá uma abordagem que definitivamente afirma o seu verdadeiro valor. Tenho 
certeza que vai gostar!

Precisamos aprender a “nos perdoar”.

Somos muito cruéis conosco mesmo! Em muitas ocasiões, não sabemos como 
lidar com nossas falhas, tampouco conseguimos perdoá-las. É muito mais 
fácil perdoarmos os outros ou, inclusive, aceitar que Deus nos perdoou, mas 
não somos tão ousados para deixarmos o passado para trás e esquecermos 
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os erros que cometemos. Somos capazes de seguir para a sepultura com o 
coração cheio de ressentimento e de amargura contra nós mesmos.

Permita-me contar algo. No dia 8 de maio de 1945, milhares de pessoas se 
suicidaram em Dommin (Alemanha), jogando-se no rio ou tirando a vida com 
armas de fogo. Qual o motivo? O exército aliado se aproximava e os alemães 
sabiam que estavam perdendo a guerra, tanto é que muitos reagiram dessa 
forma. Em uma única cidade, quase mil pessoas fizeram isso, o que foi repe-
tido em outros lugares do país. Quando os aliados chegaram, o cenário era 
impressionante: o rio estava repleto de cadáveres… todos tinham se esqueci-
do de que a vida é muito mais importante do que os erros cometidos.

Infelizmente, por mais que conheçamos as lições que os erros nos trazem, 
sempre temos o hábito de repeti-los. O desespero nos domina muito mais 
do que somos capazes de admitir. Precisamos nos lembrar de que podemos 
começar de novo, e de que Deus nos capacita para superar o passado, reco-
meçar a viver, ajudar os outros e perdoar a nós mesmos. Deus é especialista 
em restaurar, e fazer tudo novo!

Não se trata de esquecer o passado, ou negar o que aconteceu, tampouco, 
deixar de valorizar o que quer que tenhamos vivido. Trata-se de superar os 
maus momentos! Temos de aprender a ver como Deus usou todas as circuns-
tâncias para que chegássemos no ponto onde nos encontramos, e a pedir 
que Ele nos perdoe e restaure todas as coisas. A promessa de Deus para nós 
continua de pé: “Há muito tempo, o Senhor disse a Israel: ‘Eu amei você com 
amor eterno, com amor leal a atraí para mim’” (JEREMIAS 31:3).

À medida que Deus nos mantém a vida, temos a chance de começar de 
novo. Enquanto Ele continua oferecendo o Seu perdão, podemos viver na 
graça de sabermos que fomos perdoados. Crer nessa verdade nos ajuda a 
evitar o desespero! Sejam quais tenham sido os erros cometidos, precisamos 
enfrentá-los com o poder de Deus e lhe pedir ajuda para seguir em frente. A 
sua vida é mais importante do que os seus erros.

Não passe nem um minuto mais recordando suas falhas ou aquelas situa-
ções em que você entende que devia ter agido diferente! Tudo o que acon-
teceu serve para o auxiliar a aproveitar a vida de outra maneira! Embora nos 
pareça muito bom para ser verdade, Deus pode, sim, perdoar nossos erros e 
reparar situações que nos parecem irremediáveis. Não carregue o mundo nas 
costas! A sua vida tem muito mais valor.
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3

As consequências da pior escolha  
que podemos fazer

Quando passamos por uma situação difícil, não somos capazes de pen-
sar nas consequências das escolhas que fazemos. Principalmente, 
quando decidimos por algo irreversível. Acreditamos que estamos 

fugindo de tudo e de todos, mas isso não é certo! Permita-me lembrá-lo de 
que, as pessoas que mais o amam são as que mais sofrerão. Os que se deses-
perarão, de fato, serão aqueles que constatarão que você não está mais com 
elas. Aqueles que o amam de forma incondicional jamais entenderão o por-
quê de você ter chegado a uma atitude tão extrema… a tamanho desespero, 
visto que nunca mais poderão abraçá-lo. E isso é a maior crueldade para com 
aqueles que o amam.

Se você pensa que com esse ato estará se vingando daqueles que o 
machucaram, esqueça! Eles nem vão pensar no que você fez! As pessoas más 
e insensíveis não pensarão duas vezes antes de apagar da mente e coração 
delas qualquer situação que lhes pareça ridícula. Elas nunca consideram o 
sofrimento alheio. Não pense em acabar com a sua vida por causa deles! É a 
coisa mais ingênua e absurda que você poderá fazer! A verdade é que: atentar 
contra própria vida ferirá àqueles que sinceramente o amam, pois nunca mais 
poderão falar com você e saber como se sente. Eles, pelo fato de o amarem, 
sempre se sentirão culpados por não terem evitado tal tragédia.

Permita-me dizer algo antes de seguir adiante: Deus não é o único que 
sempre estará com você. Existem muito mais pessoas do que você pensa que 
jamais o abandonarão, ainda que você julgue estar completamente só. Sei 

EB060A_t_Suicidio-POR.indd   19EB060A_t_Suicidio-POR.indd   19 04/05/2020   15:3404/05/2020   15:34



20

que existem pessoas cruéis, mas Deus o levará a conhecer pessoas incríveis, 
mesmo que, agora, isso lhe pareça impossível.

Quando a doença nos atinge

Pode ser que, neste momento, a maior dificuldade da sua vida esteja “den-
tro” de você. Às vezes, a enfermidade nos ataca de forma impiedosa e nos 
dá a impressão de que não podemos seguir em frente. Não creia nisso… há 
uma saída! Não pense em algo fatal: ninguém está programado para morrer 
de determinada forma. Embora existam situações em sua família, como, tal-
vez, resultado de não terem tomado as melhores decisões, você não precisa 
repetir essa história. Ainda que pessoas à sua volta fizeram escolhas deses-
peradas, você não precisa seguir o exemplo delas. Você é diferente! Sejam 
quais forem as circunstâncias, não se deixe ser arrastado ao vazio! Jamais se 
desespere! Você não apenas pode reverter a história, como também pode ser 
um exemplo para muitas pessoas.

Às vezes, acreditamos sofrer de transtornos de personalidade e concluímos 
que nossa vida não tem sentido. Isso não está certo! Seja qual for a doença 
que você esteja enfrentando, há formas de aprender a lidar com a situação. 
Se você precisa da ajuda de um médico ou de um psiquiatra, não deixe de 
procurar a ajuda desses profissionais. Se forem cristãos, será ainda melhor! 
Pois eles poderão lhe mostrar grandes coisas sobre a beleza da vida e falar 
da extraordinária obra que Deus deseja realizar em seu coração. Além disso, 
essas lutas que você enfrenta em seu interior são absolutamente normais. 
Haverá cristãos que compreenderão perfeitamente o que você está sentindo.

É sabido que, por vezes, nós nos desesperamos quando cremos que nossa 
vida não tem jeito. Alguns, inclusive, vão em frente, e acreditam que a única 
forma de acabar com tudo é precisamente esta: tirar a própria vida. ISSO 
NÃO É CERTO, por mais difícil que seja a situação e por mais que não confie-
mos nos outros, nunca devemos desistir ou acreditar que a solução é morrer. 
SEMPRE existe uma saída e só depende de nós encontrá-la.

Deus preparou em cada pessoa um lugar para Ele habitar, para ali viver e 
enchê-la de paz. A vida que Deus nos oferece nele não depende de circuns-
tâncias ou do que outros possam dizer ou pensar sobre nós, nem da maneira 
que enxergamos nossos problemas. Deus oferece a vida que surge a partir do 
nosso interior; a vida que é abundante em toda a sua plenitude; a vida que 
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nasce, que transborda, que é cheia de paz, apesar de tudo o que acontece do 
“lado de fora” dela. Essa vida é capaz de superar as feridas mais profundas no 
contexto da alma, pois Deus está nela. Por isso, é uma vida sem igual, e que 
merece ser vivida. Essa vida não defrauda nem exige sucessos transitórios; 
ela amanhece radiante, mesmo quando o Sol parece estar distante.

Não se desespere. Não caia nas teias do engano e da traição. Não destrua a 
sua vida; pois do seu interior podem brotar rios de água viva. Deus prometeu 
e cumprirá. Você só precisa olhar para Ele, precisa somente desejar de cora-
ção que a Fonte se integre em seu próprio ser. Não se esqueça: a sua vida vale 
a pena. Deus quer transformar em glória aquilo que, para você, agora pode 
parecer um pesadelo.

Existem muitas vozes que não “devemos” ouvir

Vou contar o que aconteceu, muitos anos atrás, quando Jesus andava pela 
Palestina. Em certo momento de Seu ministério, um cego soube que o Senhor 
estava passando pelo local onde costumava mendigar e começou a gritar 
para que Jesus se aproximasse dele. Naquele tempo, os cegos não tinham 
qualquer perspectiva de futuro. Não era como nos dias de hoje. Eles depen-
diam completamente do que os outros lhes davam, pois não podiam traba-
lhar e viviam totalmente à margem da sociedade. Eles podiam apenas ser 
acompanhados por outros cegos, sempre dependentes do que alguma pessoa 
lhes desse de comer.

Como eu disse, quando o nosso amigo cego soube que Jesus estava pas-
sando por ali, gritou. Ele não se conformou com a sua situação! Lutou por 
sua vida! Apelou ao Filho de Deus, porque queria que Ele o curasse… mas 
todos ao seu redor lhe diziam para que se calasse, que não perturbasse Jesus. 
“Então começou a gritar: ‘Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim!’. 
Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. 
Mas ele gritava ainda mais alto: ‘Filho de Davi, tenha misericórdia de mim!’. 
Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se 
aproximou, Jesus lhe perguntou: ‘O que você quer que eu lhe faça?’. ‘Senhor, 
eu quero ver!’, respondeu o homem. E Jesus disse: ‘Receba a visão! Sua fé 
o curou’. No mesmo instante, o homem passou a enxergar, e seguia Jesus, 
louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus” 
(LUCAS 18:38-42).
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Às vezes, nos desprezam, não nos dão atenção, não querem que os impor-
tunemos. Não importa! Temos que lutar por nossa vida! Não dê ouvidos ao 
que os outros dizem de ruim, principalmente quando insinuam que a sua 
vida não tem sentido. Isso não é verdade! Além disso, não ouça as “vozes” 
que muitas vezes parecem ressoar em nossa mente, dizendo-nos que nada 
tem sentido e que é melhor desistir e acabar com a vida. Não creia nem faça 
isso! Pode ser que, para alguns, isso esteja na “moda” e outros até digam 
que se cometermos algo tão extremo assim, seremos para sempre lembrados 
(talvez, nós mesmos podemos estar pensando desse jeito). Mas não se enga-
ne, não é verdade! Isso não tem sentido algum! A única maneira de sermos 
lembrados é abraçando a vida e compreendendo o próprio valor e o valor 
dos outros. Porém, se exterior ou interiormente, você começar a “ouvir” esse 
tipo de conversa, esqueça! Se você me permite um conselho, aproxime-se de 
Jesus da mesma forma como aquele cego fez, pois Ele pode transformar sua 
vida e ajudá-lo a vencer as circunstâncias que o cercam. Pode ser que aquele 
cego tenha “incomodado” alguns, e talvez nós, também, estejamos sentindo 
o mesmo, mas Jesus sempre se “detém” para restaurar nossa vida, porque, 
para Ele, somos importantes. Não escute nenhum tipo de voz que o leve ao 
desespero, venha ela de onde vier! Tenha coragem para rejeitá-la. Quando 
nos aproximamos de Deus, somos então, nós mesmos e compreendemos o 
valor que temos.

As decisões que outras pessoas tomam não são da nossa 
responsabilidade

Algo que sempre me impressiona é o número de pessoas que vivem angus-
tiadas devido a decisões que outros tomaram. Elas se sentem responsáveis 
pelo que seus pais, seus filhos, seus irmãos, seu cônjuge, seus amigos fizeram. 
Às vezes, chegam a ficar desesperadas pelo que os outros estão fazendo, 
assim a tristeza toma conta de suas vidas, simplesmente porque alguém, bem 
próximo, vive de forma errada. Não devemos tomar o que pertence a elas! 
Nós podemos ajudar àqueles que amamos, mas de forma alguma, devemos 
assumir a vida de outras pessoas, nem arcar com as consequências de suas 
decisões. Não podemos nos desesperar pelo que os outros fizeram, fazem ou 
estão prestes a fazer. Quando permitimos que os erros dos outros tomem o 
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lugar da nossa vida, a dor da culpa invade nosso ser. Precisamos decidir que 
a nossa vida, também, é muito importante para nós!

É óbvio que nossas atitudes influenciam a vida de outras pessoas, mas 
nos responsabilizarmos e sofrermos por causa delas não resolve nada, ainda 
mais quando a outra pessoa não se importa com o que sentimos. A sua vida 
é mais valiosa do que você imagina, por isso, embora se importe com as 
pessoas, você não pode tomar sobre si o peso das decisões delas. O que cada 
pessoa escolhe é única e exclusivamente responsabilidade dela! Diante dos 
fatos, por pior que sejam as coisas, não se deixe levar pelo desespero, ainda 
que alguém que você ama atente contra a própria vida. Em algum momento, 
alguém precisa quebrar a cadeia das más decisões!

Por vezes, quando algum familiar tira a própria vida, instaura na família um 
ciclo de dor permanente, pois esta se sente culpada por não ter feito todo 
o possível para evitar essa tragédia. Temos de lutar contra a dor da culpa! 
Uma decisão extrema agora não eliminará a decisão anterior. Devemos ser 
corajosos para pôr fim ao sofrimento de forma radical: vencendo com a vida, 
oferecendo a todos a possiblidade de seguir adiante usufruindo de todos os 
dias que Deus nos concede nesta Terra, ainda que o passado tenha sido cruel.
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Minhas reflexões. . .
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4

Quando acreditamos que não  
podemos vencer a dor

Todos passamos por momentos difíceis: situações nas quais pensamos 
que ninguém consegue compreender nossa dor e, de certa maneira, é 
assim mesmo, porque cada um de nós reage de forma diferente quan-

do a desgraça nos sobrevém. Talvez nada seja tão terrível quanto perder-
mos alguém que amamos, mas, mesmo assim, lembre-se de que o verdadeiro 
amor sempre segue adiante.

Tenho certeza de que, aquele que nos ama de verdade não deseja nos ver 
sofrendo por algo que não tem solução. Faríamos qualquer coisa por essa 
pessoa e não gostaríamos que ela sofresse, pois já estamos separados. Mas 
temos de procurar ver a vida de outra forma!

O vazio que a pessoa amada deixa em nosso coração é impossível de ser 
preenchido. Logo, nem tente fazer isso! Mas sempre teremos as lembranças 
dessa pessoa pelas situações que juntos passamos; estas continuarão conos-
co por mais que o tempo passe. Mesmo diante desse fato, lembremo-nos de 
que Deus fez o nosso coração de tal forma que sempre haverá lugar para 
outras pessoas que Ele mesmo colocará em nossa vida. Isso não significa que 
substituiremos ou esqueceremos aqueles que se foram, mas sim que nossa 
vida será acrescentada e crescerá em amor. Pois o coração foi criado para 
amar e não deixará de fazê-lo. Jamais devemos dar lugar ao desespero.

Sentimos a mesma coisa quando alguém nos abandona. Sejam quais 
forem os motivos que a levaram a tomar tal decisão, o nosso valor está muito 
além do que os outros pensam, por mais que tenhamos amado essa pessoa. 
Algumas vezes, as pessoas se afastam de nós por se decepcionarem conosco, 
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achavam que deveríamos ter feito mais do que fizemos ou, simplesmente, 
porque pensam ter encontrado alguém “melhor” do que nós. Mas é essa pes-
soa que deve arcar com as decisões dela, não nós. Não podemos permitir que 
a vergonha por sermos acusados, a falta de amor de alguém para conosco 
ou, ainda, a decisão de alguém de não querer nos ver sejam motivos para 
abalar a nossa vida. O mundo segue adiante, e nós também deveríamos fazer 
o mesmo, ainda que pareça ser uma frase clichê. Todos os dias surgem novos 
relacionamentos e todos os dias também eles se rompem, pois isso faz parte 
da vida. É fato que sofremos com isso, mas os abandonos não nos definem.

Ainda que nos soe estranho, a dor que hoje enfrentamos faz parte da ale-
gria de amanhã. Não a poderíamos usufruir apropriadamente se não tivésse-
mos passado por momentos difíceis. Quando nos recordamos desses momen-
tos, nos sentimos bem, não somente porque conseguimos “vencê-los”, mas 
também por eles terem nos ajudado a valorizar mais a alegria que experi-
mentamos posteriormente.

Além disso, há muitas pessoas que precisam de nós que não contam com 
ninguém que se importe com elas e as abrace. Quando passamos por momen-
tos de sofrimento, sentimos empatia pelos que sofrem e assim nos dispomos 
a ajudá-los. Podemos alcançar o coração daqueles que estão ao nosso redor 
e que, talvez, não tenham ninguém que se preocupe com eles!

Quando tudo parece escuro

Precisamos sempre fazer um esforço para seguir em frente. Às vezes, os 
momentos difíceis chegam quando nos sentimos solitários, abandonados, 
feridos e, também, quando não sabemos o que fazer ou quando achamos que 
nossos sonhos não vão se concretizar. Pensamos que a vida não tem sentido 
e nos deixamos ser levados pela dor. Chegamos até a pensar que Deus não 
nos ouve, ou se encontra muito distante de nós!4 Essa experiência não é 
somente sua. Davi orava e cantava para Deus, dizendo-lhe o que havia em 
seu coração, usando palavras que “soam” muito familiares para você: “Meu 
coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a 
multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, 
cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande fes-
ta. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? 
Espere em Deus! Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus! Agora 
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estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante monte 
Hermom, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar. Ouço o tumul-
to do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. 
Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus 
cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ‘Ó Deus, minha rocha, 
por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimi-
do por meus inimigos?’. Os insultos deles me quebram os ossos; zombam de 
mim o tempo todo, dizendo: ‘Onde está o seu Deus?’” (SALMO 42:4-10).

Davi se sentia deprimido, sufocado. Os inimigos o perseguiam com o 
intuito de matá-lo e a sua reação foi a mesma de qualquer um de nós: 
primeiro, medo; depois, desespero; e por último, depressão. Quando per-
gunta a si mesmo: “Por que você está tão abatida, ó minha alma?”, ele está 
buscando o motivo da sua depressão e da sua angústia. Quando ora a Deus, 
Davi compreende que nenhuma pessoa poderá vencê-lo, pois o seu Criador 
está com ele. Sobre isso, não podemos ter qualquer dúvida! Seja qual for a 
situação pela qual esteja passando, você não está sozinho, Deus está com 
você! E, como se já não bastasse, lembre-se de que nenhuma dor é eterna. 
Deus coloca um ponto final em todo sofrimento, embora isto nos pareça 
praticamente impossível.

Precisamos aprender a descansar e a confiar em Deus e, embora os dias 
pareçam escuros, devemos compreender que nada, nem ninguém, pode nos 
derrotar quando estamos em Deus. A vida que o Senhor nos concedeu é 
extraordinária! Esta é a razão pela qual Davi termina sua oração de forma 
triunfante. Dessa maneira você também pode viver, agora mesmo, por maior 
que seja a dor que você esteja sentindo. “Por que você está tão abatida, ó 
minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus! Ainda voltarei a louvá-
-lo, meu Salvador e meu Deus!” (SALMO 42:11).

Ainda que desanimados, preocupados, abatidos…, devemos nos lembrar de 
que Deus cuida de nós. Entretanto, o que acontece quando damos um passo 
a mais, quando o que sentimos é muito mais do que desânimo? O que fazer 
quando estamos no fundo de um poço, do qual não podemos ou queremos 
sair? O próprio Davi compartilha a reação dele ao enfrentar um momento 
ainda mais complicado: “Esperei com paciência pelo Senhor; ele se voltou 
para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um ato-
leiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me 
um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão 
o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor” (SALMO 40:1-3).
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“Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama”. Muitas vezes, 
esse sentimento está arraigado de tal forma dentro de nós que chegamos a 
pensar que nada faz sentido. No entanto, essa parte do Salmo 40 nos indica 
quais são os passos a serem dados rumo a nossa restauração. Eles são para 
todos, não importa quem você seja e, também, a situação na qual se encontra! 
Deus o ajudará a sair desse poço. Como? Leia cada um dos pontos a seguir, 
medite neles e plante-os em seu coração, para que essas verdades se irra-
diem por toda a sua vida. Deus lhe dará forças para colocá-las em prática. A 
única coisa que você precisa fazer é dar o primeiro passo.

1. Esperei com paciência no Senhor. Esta é a decisão mais importante, e a 
mais simples! Por vezes achamos difícil dar este passo, pois esperar não 
é muito da nossa natureza. Mas a nossa responsabilidade começa aqui. 
Tudo pode mudar!

2. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Deus sempre nos escuta, 
mesmo que, tendamos a pensar que Ele está distante. Isso é um engano!

3. Tirou-me de um poço de desespero… Eu pensava que estava morrendo, que 
a morte era a única solução para a minha vida! Uma vez mais, Deus nos 
faz lembrar que isso não é verdade. Ele nos tira de qualquer situação.

4. …de um atoleiro de lama. Deus o restaurará e não permitirá que nada, nem 
ninguém o separe dele. Embora nos sintamos abandonados, Ele não quer 
que vivamos dessa maneira. Não é da vontade dele que vivamos presos, 
sufocados.

5. Pôs meus pés sobre uma rocha… Erga a sua cabeça e fixe seu olhar no 
que vale a pena. Olhe para o Senhor Jesus, o único que tem condições de 
sustentá-lo. Deus não quer que vivamos nos sentindo inferiores, indignos 
e desprezados.

6. …e firmou meus passos. Ele vai lhe ensinar uma nova forma de andar e 
viver. O que você faz, vale a pena. O que você vive, permanece por toda a 
eternidade.

7. Deu-me um novo cântico… Deus preenche nossa vida com presentes 
valiosíssimos: a vida é o primeiro e, com ela, o amor, a família, a natureza, 
a música, a amizade, o prazer etc. e centenas de outras aventuras simples 
que valem a pena desfrutar.

8. …um hino de louvor a nosso Deus. Os cânticos que entoamos ao Senhor e, 
também, aqueles que Ele coloca em nosso coração.
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9. Muitos verão o que ele fez… A sua vida será diferente. Inclusive, chegará 
a ser um exemplo para os outros. Eles ficarão comovidos ao ouvir a sua 
história, porque saberão que foi Deus que o resgatou.

10. …temerão e confiarão no Senhor. A sua vida terá propósito, não só para 
você, pois também influenciará outras pessoas.

O mais espetacular de tudo é que Davi não menciona nenhuma circuns-
tância de forma específica. Todas são situações que acontecem em nosso 
interior! Talvez, as situações não mudem, mas nós sim, pois, agora mesmo, 
podemos vencer qualquer coisa que nos sobrevém por causa da presença de 
Deus em nós! E isto porque, simplesmente, a nossa confiança e esperança 
estão no Senhor.

Nosso maior problema: quando pensamos em nos afastar 
de Deus

Sigamos adiante: as estatísticas indicam que a maioria dos que tiram a 
própria vida integram o chamado “primeiro mundo”, onde, aparentemente, 
existe de tudo para serem felizes: educação, potencial econômico, confor-
to, reconhecimento, saúde, possibilidades de viagens, meios de comunicação, 
trabalho, uma vida “agradável” etc., mas algo simplesmente não funciona. 
Sinceramente, acredito que o problema é que abandonamos a Deus.

Muitos até defendem que Deus não existe e que o Universo (e, portan-
to, nós também) é produto do acaso, porém, se assim for, nada faz sentido 
mesmo, inclusive nós. Estamos nos esquecendo que, se perdermos Deus, nós 
mesmos nos perderemos. Sem Ele, a única conclusão que nos resta é: não 
temos “saída” em nenhum lugar e não vamos a parte alguma. Os dias são sem 
sentido, visto que a nossa vida também não possui qualquer sentido e nada 
do que façamos mudará a realidade.

Ninguém gosta de ser desprezado. Tanto é que a autoestima e o reconhe-
cimento são alguns dos temas mais debatidos nos dias atuais. Alguns, inclu-
sive, dizem que é muito difícil viver quando não se gosta de si mesmo, mas 
você sabe no que se baseia a autoestima de muita gente? Vejamos:

1. Percepção. Como me vejo? As estatísticas nos dizem que uma, entre três 
pessoas, se acha feia ou crê que sua aparência não é boa.
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2. Desempenho. O que faço? Muitos creem que o importante na vida é serem 
reconhecidos no trabalho.

3. Posição. Sou importante? Há gente que me admira?
4. Posses. Quanto tenho? Se não tenho mais do que aqueles à minha volta, 

eu me sinto “pobre”, que lástima!
5. Poder. O que posso fazer? Que decisões devo tomar? O que digo e faço 

influencia alguém?

Permita que lhe diga que estas cinco características podem se perder, não 
são confiáveis, pois se isso é o mais importante para nós, com elas se vai a 
nossa autoestima. Não me interprete mal: elas não são algo ruim, porém, o 
que somos não pode se firmar apenas em relacionamentos ou coisas perecí-
veis. Mais cedo ou mais tarde, cairemos com elas.

Só existe uma forma de viver seguro e feliz consigo mesmo: reconhecer 
que o nosso valor vem daquele que nos criou. Somos o que somos quan-
do nós nos enxergamos como Deus nos vê, portanto, não se trata de nós, 
mas dele.

Imagine que você vai a um lugar onde há muita gente e vai acompanhado 
de alguém que você admira muito. Quem sabe, o maior atleta do mundo, ou 
um líder do governo, um cantor, um artista… e, diante de todos, essa pessoa 
tão importante diga: “Este é meu amigo, vocês precisam conhecê-lo. É uma 
pessoa genial!”. Nesse momento, quem teria problemas de autoestima?

É exatamente o que Deus faz conosco! É algo que as pessoas que não 
acreditam em Deus não podem compreender. Observe:

1. Percepção. Sabemos do valor que temos e nos sentimos dignos, porque 
Deus ofereceu o Seu próprio Filho por nós. Ele nos ama de forma 
incondicional. Fomos criados à Sua imagem.

2. Posição. Quando nós recebemos Jesus em nossa vida, passamos a fazer 
parte da Sua família, a família de Deus!

3. Posses. Ele perdoa e restaura a nossa vida. O passado já não mais existe. 
Voltamos a ser “nós mesmos”. Isso não é o melhor que podemos ter aqui 
nesta Terra?

4. Desempenho. Por nos amar, Deus nos concede talentos por meio do Seu 
Espírito. Assim, nós o honramos com o nosso trabalho, e Ele nos honra 
com a Sua presença em nossa vida!
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5. Poder. Ele concede propósito à nossa vida. Aprendemos a fazer nossas 
tarefas de forma correta, pois reconhecemos que tudo tem um valor 
eterno. Somos gratos, porque nada merecíamos e em Deus temos tudo! 
E, acima de tudo, sabemos que somos amados… e aprendemos a amar.
Vamos, juntos, avançar em cada uma dessas características!

1. Percepção, quem somos, nosso valor como pessoa
Roman Abramovich, multimilionário russo, é o principal acionista do Chelsea 
Futebol Clube, da Inglaterra. Anos atrás, ele desejou comprar o jogador bra-
sileiro Ronaldinho Gaúcho, que, naquela altura, jogava no Barcelona e era 
considerado o melhor jogador do mundo. Falou-se de que estaria disposto a 
pagar cem milhões de euros por ele. Era muito dinheiro. Em uma entrevista, 
esse dirigente russo disse que queria ter Ronaldinho em sua equipe, a qual-
quer preço, mas não conseguiu.

Quando li a entrevista, pensei comigo: Ele faria qualquer coisa para ter o 
Ronaldinho em sua equipe… até que ponto vai o seu desejo? Será que ele estaria 
disposto a dar a vida do seu próprio filho por isso? 

Que pergunta tola! Claro que não! Uma coisa é você desejar algo de todo o 
coração e outra coisa, bem diferente, é o preço que você está disposto a pagar 
por esse desejo. O simples fato de se fazer essa pergunta se torna ofensivo! 
Tudo tem limite!

Isso me fez pensar, e muito. Nenhum de nós estaria disposto a pagar um 
preço tão alto por alguma coisa. Ninguém daria seu próprio filho por amor a 
outra pessoa… nem pelo seu melhor amigo!

Ninguém? Espera aí… Deus fez isso!
Sim, Deus fez isso, não para nos dar algo material ou para nos ajudar a rea-

lizar um sonho. Ele o fez para algo muito mais relevante: pertencermos à Sua 
“equipe”. Estamos falando de sermos filhos de Deus e de recebermos a vida 
absolutamente radiante e eterna! Deus entregou Seu próprio Filho à morte 
para que pudéssemos ter vida. O Senhor Jesus caminhou voluntariamente até 
a cruz para que você e eu pudéssemos ser perdoados: “Não existe amor maior 
do que dar a vida por seus amigos” (JOÃO 15:13).

Qual é o meu valor? Quanto vale o meu “passe”? Cem milhões de reais? 
Um bilhão de reais? É impossível colocar um valor na vida! O valor que Deus 
pagou por você e por mim é incalculável e eterno. Esse é o valor que temos 
para Deus, o valor que Ele dá à nossa alma. Quando queremos algo, pagamos 
o que julgamos ser justo, empenhamo-nos para comprá-lo seja lá pelo valor 
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que for. Pode ser que outras pessoas não o valorizem como nós, mas isso não 
diminui o desejo que temos de adquiri-lo. 

Deus realmente pagou um valor incalculável para nos resgatar: a vida do 
Seu próprio Filho, Jesus. Ele se empenhou por nós. Não só por nos amar, mas 
também pelo valor que nos atribui. Deus nos ama e nos valoriza, pois deu o 
melhor que Ele tinha por nós.

Quem estaria disposto a dar algo por mim? Qual seria o meu preço? Jesus 
entregou Sua vida por nós, derramando o Seu próprio sangue. Ninguém 
pagaria tanto assim, por isso, jamais, alguém fará o que Deus fez e faz por 
nós. Ninguém nos ama tanto como Ele. Esse amor é a razão da nossa vida.

A Bíblia diz que Deus nos aceita incondicionalmente, independentemente 
de quem somos. O Seu amor é tão grande que deu Seu próprio Filho por 
nós. Por causa disso, ninguém fica à margem nesta vida, ninguém pode se 
considerar tão inútil para pensar que a sua vida não tem valor. Deus tem um 
propósito para cada um de nós. Deus lhe permitiu as circunstâncias que você 
enfrenta, os pais que tem, o lugar do seu nascimento. Deus o criou tal como é 
e tem um propósito para você. A sua vida é totalmente diferente de qualquer 
outra pessoa. Deus sabe que você é único, porque Ele assim o criou. Deus é o 
nosso Pai celestial.

Fomos planejados para viver de forma diferente. Ninguém pode anular o 
nosso valor, a menos que o permitamos, tampouco pode nos insultar só por 
dizer que não podemos entender o que está acontecendo. Deus em Cristo nos 
fez herdeiros da eternidade, Ele nos ama e nos perdoa; logo, o nosso tempo 
presente está em Suas mãos. Nosso futuro será glorioso. Podemos passar por 
momentos difíceis nesta vida, mas jamais os enfrentaremos sozinhos.

Não se sinta mal! Se alguém conhecesse tudo o que se passa em nosso 
interior, nos sentiríamos desnudos e cobertos de vergonha. Mas não é assim 
com Deus, pois Ele é quem mais nos ama. Em amor, Ele enxerga o mais íntimo 
do nosso ser, conhece todos os nossos pensamentos e pode sondar o lado 
mais obscuro de cada um de nós.

Quando vivemos no amor de Deus, não existe qualquer crise que possa nos 
vencer. Como cantou o salmista, certa vez, “Teu amor é melhor que a própria 
vida; com meus lábios te louvarei” (SALMO 63:3), e essa é a razão da nossa 
existência. Se aprendermos a usufruir do amor de Deus, perceberemos que 
esse amor tem mais valor do que a própria vida. Assim, já não mais nos dei-
xaremos levar pelos sentimentos melancólicos, que dizem: “Hoje não estou 
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me sentindo bem…”. Não! Nós viveremos no poder daquele que nos concede 
vida abundante.

2. Posição, onde estamos, nossa segurança
Quando tudo parece escuro, Deus nos toma pela mão. Quando julgamos estar 
sozinhos, nosso Pai está perto de nós e não nos deixa cair. Quando os inimi-
gos nos cercam e a situação parece não ter solução, Deus, como um escudo, 
se posiciona a nossa volta com a Sua presença, para que nos sintamos segu-
ros e cuidados. Nada do que nos acontece escapa ao Seu controle, nenhuma 
circunstância o surpreende. 

Ao longo de nossa existência, se temos Deus em nossa vida, o nosso pre-
cioso Senhor sempre nos conduz, segurando nossa mão, assim como o pai ou 
a mãe guia seus filhos sem permitir que caiam. Deus sempre cuida de nós, 
principalmente quando fazemos o que é certo e parece que ninguém está ao 
nosso lado. Estes são os momentos em que o Senhor revela o valor das pes-
soas que fazem a Sua vontade, embora ninguém as veja. A Bíblia nos ensina 
que Deus nos conhece e nos tem em Suas mãos.

E quando chega o que pensamos ser o nosso maior inimigo, a morte, Deus 
nos segura pela mão e nos leva para casa. Ele não permite que nada, nem 
ninguém, nos encha de medo! Porque ninguém tem qualquer poder sobre 
nós, mesmo quando nos sentimos fracos e cansados! Nosso Pai nos conduz 
até o nosso verdadeiro lar, o lugar ao qual pertencemos, o lar onde jamais 
voltaremos a nos sentir sozinhos ou tristes e onde ninguém poderá nos ferir. 
Lembre-se de que essa promessa é para você, seja qual for a situação pela 
qual esteja passando, desde agora e por toda a eternidade: “Certamente sua 
salvação está perto dos que o temem; então nossa terra se encherá de 
sua glória” (SALMO 85:9).

Essa é a base da nossa segurança, o que torna a nossa vida completamente 
diferente. O seu Criador transformará os seus lamentos em louvor festivo, 
livre, gracioso, solidário, amável, profundo, alegre, ilimitado… e isso lhe trará 
vontade de se comprometer, de ajudar, de se sacrificar pelos seus amigos, de 
perdoar e ser perdoado. Um viver diferente em meio às circunstâncias que 
o cercam. Se me permitir um exemplo um tanto ridículo, é a famosa cena do 
filme Cantando na Chuva (1952), pois o amor do nosso Criador preenche tudo 
e nos leva a cantar e dançar. Se você gosta de cantar e dançar, tenha coragem 
de acompanhar a música de Deus, conforme o salmista declarou certa vez: 
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“Transformaste meu pranto em dança; tiraste minhas roupas de luto e me 
vestiste de alegria” (SALMO 30:11).

3. Posses, o que temos, o que Deus nos concede
Mesmo lutando contra um câncer que ceifaria sua vida, o ator John Wayne 
continuava atuando na produção do filme O Último Pistoleiro (1976). Ele era 
muito amigo da sua colega de cena, Lauren Bacall, para quem contava como 
estava enfrentando sua enfermidade. Às vezes, Wayne tinha que participar de 
cenas que aconteciam a grande altitude, o que lhe causava muita dor e, para 
que continuasse trabalhando, lhe administravam oxigênio. Certa vez, chegan-
do ao trabalho, Lauren lhe disse: “Hoje estamos tendo um bom dia”. Wayne 
segurou a mão dela e fitando-a profundamente declarou: “Todo dia é um bom 
dia quando você pode se levantar”.

Cada dia é um presente que Deus nos concede. Cada manhã é um novo 
momento para recomeçar, para desfrutar, para estarmos com nossos amados, 
para imaginar e criar, para se deleitar com a natureza… ou, simplesmente, 
para viver. Isso já é bastante, não é mesmo? Às vezes nos levantamos de 
qualquer maneira, preocupados e de mau humor. As circunstâncias, algum 
problema ou o fato de não nos sentirmos 100% fisicamente, leva-nos à amar-
gura desde o primeiro momento do dia, e deixamos de agradecer e sentir que 
estamos vivos, o que é lamentável.

Dependemos demais das circunstâncias e dos nossos sentimentos que elas 
nos provocam. Se algo vai bem, sentimo-nos felizes e parece que o mundo 
está aos nossos pés. Porém, quando as coisas são diferentes do que deseja-
mos, não queremos ver ninguém e começamos a sentir pena de nós mesmos. 
Existe uma forma diferente de se levantar cada manhã. O autor de um dos 
salmos explicou isso de um modo sublime: “Este é o dia que o Senhor fez; 
regozijemo-nos e alegremo-nos nele” (SALMO 118:24).

Certa feita, o Senhor Jesus disse que, se a vida dele habitasse em nós, rios 
de água viva fluiriam do nosso interior.5 Não importaria o que estivesse acon-
tecendo no mundo exterior, pois nossa alma seria uma inesgotável fonte de 
alegria, criatividade, tranquilidade, paz e vida. Não se trata de nós! Isso não 
tem nada a ver com a nossa força, nem com o transbordar de otimismo que 
possamos demostrar ao enfrentarmos os problemas. O Senhor disse que é o 
próprio Espírito de Deus que se encarregaria disso.

Desde que vivamos nele e Ele em nós, aprenderemos nos alegrar sempre 
e, não tanto pelo que acontece em nosso entorno, ou pelas circunstâncias 
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que nos sobrevêm, mas sim pelo que existe em nosso interior. A água que 
restaura, refresca e renova brota em nossa vida a partir de Cristo. Inclusive, 
por vezes, nem entendemos direito como isso é possível, talvez por estarmos 
passando por grandes dificuldades! Mas, da mesma forma que um rio tem 
força suficiente para abrir seu caminho, Deus faz o mesmo em nosso interior. 
A força do Seu Espírito não pode ser neutralizada por nenhuma circunstância.

Seja o que for que surgir em nosso caminho, não há força suficiente no 
mundo para neutralizar essa fonte de vida. Mesmo nos momentos mais tris-
tes e passando pelo deserto mais árido, o nosso caminho sempre terá um 
veio para fluir… e desfrutar.

Sim, porque, muitas vezes, os que nos cercam querem nos fazer enten-
der que o nosso valor é medido pelo que temos. “Você vale pelo que tem” é 
o que o ditado afirma, mas ele não está certo! A história nos indica, inúmeras 
vezes, que o valor de cada pessoa reside no que ela é por dentro, e, não, por 
sua aparência ou bens.

Não nos preocupa ter muito, pois basta o contentamento que nos chega 
das coisas simples. Não nos afligimos pelo que nos possa acontecer; o que 
vier chegará com certeza, por mais que desejemos evitá-lo. O que não vai 
acontecer não ocupa nossa mente, nem o nosso coração, simplesmente vive-
mos e desfrutamos as bênçãos que Deus nos concede a cada dia. Confiamos 
no que o Senhor Jesus disse: “Por isso eu lhes digo que não se preocupem 
com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão 
o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida, e o corpo é mais que 
roupa” (LUCAS 12:22,23). Deus cuida de nós. Estamos tranquilos… e contentes.

4. Desempenho, o que fazemos cada dia
Édouard Manet foi um dos grandes gênios da pintura por volta do século 19. 
O problema era que poucas pessoas foram capazes de apreciar sua criativi-
dade e arte. Junto a outros pintores, construíram o chamado “Pavilhão dos 
Excluídos”, com o propósito de oferecer um espaço àqueles que não podiam 
participar de exposições oficiais, devido aos critérios de “especialistas em 
pintura”, que não consideravam obras de desconhecidos. Com o passar do 
tempo, esse pavilhão chegou a ser o mais visitado na Exposição Universal 
de Paris (1867), e alguns dos artistas, como o próprio Manet, vieram a ser 
admirados por todos. 

Todos nós vivemos na expectativa de ver os nossos desejos realizados. E 
também, os desejos que se escondem no fundo do nosso coração, aqueles 
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que estão entrelaçados a nossa própria experiência e que dão uma dimensão 
diferente ao nosso futuro, os quais chamamos de sonhos… nossas metas… 
nossos ideais. Alguém disse, certa vez, que de fantasias também se vive, e de 
certa forma, ele tinha razão. Se soubermos conservar o mais importante dos 
nossos projetos, com a mesma visão que tivemos quando éramos adolescen-
tes, somos então muito mais felizes do que imaginamos.

Mas não devemos parar aí. Os sonhos existem para serem concretizados. 
Quem sabe, não exatamente como havíamos imaginado no começo, mas de 
uma ou de outra forma, não devemos deixar de perseguir o que é tão impor-
tante para nós. Pois cada um de nós tem a sua própria história… cada um de 
nós é diferente, portanto, cada sonho também é individual. Embora, à pri-
meira vista, tudo pareça ter acabado, não devemos deixar que tal tragédia 
destrua nossas expectativas.

De certo modo, não importa o que os outros digam. Temos de seguir em 
frente. Temos de lutar pelo que acreditamos. Aconteça o que acontecer, não 
podemos permitir que nos desanimem.

Lembre-se de que Deus existe. E não só isso, Ele se preocupa com você. O 
melhor que podemos fazer é nos lançarmos em Seus braços e não desistir-
mos. Você já parou para pensar que Ele o conhece e ama incondicionalmen-
te? Ele é quem pode refazer o seu mundo. A Bíblia diz que Ele sabe o que o 
seu coração abriga, conhece todos os seus desejos: “Busque no Senhor a sua 
alegria, e ele lhe dará os desejos de seu coração” (SALMO 37:4). Ele o criou de 
forma única. 

Qual é a razão para, às vezes, as nossas expectativas serem frustradas?
Lembre-se de que, para superar a tristeza, é preciso deixar de acalentá-la. 

Para lutarmos por nossos sonhos, temos de renunciar à autocomiseração e, 
também, a essa sensação de que “nada tem sentido e nada posso fazer para 
mudar o que sinto”. Isso não é verdade! O que somos, tem valor; o que faze-
mos, vale a pena! Aqueles que nos rejeitam, não têm a última palavra sobre 
nós. Não podemos permitir que suas ações e palavras nos afetem, pois se o 
fizermos estaremos concordando com eles. Se não lutamos, permitimos que 
tirem de nós o que nos pertence. Ninguém tem o direito de anular a nossa 
vida! Se eles nos têm enviado ao “Pavilhão dos Excluídos”, façamos que esse 
seja o melhor lugar em que se possa estar. 

Deus é especialista em curar as feridas que outras pessoas nos tem causa-
do, além disso, Ele também se preocupa com a nossa tristeza! Ninguém chora 
sem que Ele saiba. Ninguém está sozinho, pois Deus o acompanha. O Criador 
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está ao lado de quem tem o coração abatido para curá-lo. A Bíblia diz que: 
“Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas” (SALMO 147:3).

Como em outras ocasiões, buscar o significado de cada palavra no idioma 
original acrescenta maior profundidade ao que chegamos a compreender em 
nossa língua. Quando o salmista diz que Deus sara as nossas feridas, literal-
mente está dizendo “nossas tristezas”.

O que fazemos na vida tem sentido e, de certa maneira, não importa se 
alguém goste ou não. Deus nos ama muito além das nossas atitudes ou do 
nosso trabalho. Quando o Pai apresentou Jesus ao “mundo”, depois de Ele ser 
batizado, disse uma frase impactante: “Você é meu filho amado, que me dá 
grande alegria” (LUCAS 3:22). Jesus ainda não tinha feito coisa alguma, nenhum 
milagre, nenhum serviço, não tinha dito uma única palavra, nem havia ido a 
parte alguma. Ele, simplesmente, estava começando Sua vida pública… mas 
tinha todo o contentamento e a aprovação do Pai.

É assim que Deus faz com cada um de nós: nos ama incondicionalmente, 
sem se importar com o que fazemos!

 
5. Poder, uma forma diferente de viver
Se vivermos de forma simples a cada dia, em cada coisa que fazemos, em 
cada momento do nosso trabalho… venceremos, não somente o tédio, mas 
também a falta de esperança. Precisamos aprender a aproveitar cada deta-
lhe, cada vida que nos cerca, cada encontro, cada emoção por menor que 
seja. Muitas vezes desprezamos o que é simples e nos apegamos aos nossos 
sonhos, esperando que o espetacular brilhe, para descobrir, mais tarde, que 
tudo o que desejávamos eram apenas fogos de artifício para a alma e esse 
espetáculo jamais nos satisfaz.

Precisamos saborear cada momento que vivemos, não apenas aqueles que 
são agradáveis, mas também os azedos e até os amargos. Cada dia, milhões 
de pessoas se abraçam, milhares de palavras comoventes são pronunciadas, 
cada hora são dados milhares de beijos em todo o mundo e cada um deles é 
o começo de uma convivência amável entre as pessoas ou, simplesmente, o 
agradecimento por um gesto de afeto recebido. Se soubéssemos o que acon-
tece nessas histórias singulares, a vida deixaria de ser enfadonha. Lembre-se 
de que, quando uma descrição desses acontecimentos é levada ao cinema, 
deixa-nos a todos impressionados, porque conhecemos as circunstâncias que 
existem por trás de cada pessoa. E você é uma dessas histórias fascinantes.

EB060A_t_Suicidio-POR.indd   37EB060A_t_Suicidio-POR.indd   37 04/05/2020   15:3404/05/2020   15:34



38

Por esse motivo, Deus ama a individualidade e Ele jamais fica enfadado. 
Deus não somente é o Senhor de toda a humanidade em sua totalidade, mas 
também de cada pessoa em particular. Ele conhece os nomes e as circuns-
tâncias de cada uma. Deus o conhece, conhece o seu coração, os seus desejos 
e as suas lutas. Essa é a razão de Jeremias ter escrito: “Ainda ouso, porém, ter 
esperança quando me recordo disto: O amor do Senhor não tem fim! Suas 
misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade; suas misericórdias 
se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: ‘O Senhor é minha porção; por 
isso, esperarei nele!’” (LAMENTAÇÕES 3:21-24).

A nossa vida é o primeiro presente que Deus nos deu, e a cada manhã 
as Suas misericórdias se renovam sobre nós. Podemos desfrutar de cada 
momento. Pense bem, comemos todos os dias, mas essa refeição especial 
de hoje é o que lhe dá prazer. Caminhamos todos os dias, mas o passeio de 
hoje, com um amigo, é completamente diferente. Falamos milhares de vezes, 
mas a conversa que tivemos, há alguns minutos, foi o que tornou este dia tão 
extraordinário. Poderíamos acrescentar aqui inúmeros exemplos semelhan-
tes a esses!

A sua vida vale a pena! Confie na fidelidade de Deus e com Ele desfrute 
de cada manhã, de cada tarde, de cada noite… de cada momento: Você é uma 
dessas histórias fascinantes!

Deus nos fez de forma absolutamente impressionante e, além do mais, 
somos valiosos, porque a Sua criatividade é a fonte do nosso valor. Lembre-
-se de que as pessoas são mais importantes do que as suas obras! Isso é o 
que Deus tem nos revelado. Michelangelo é muito mais importante do que 
a sua escultura de “Davi”. Leonardo da Vinci é mais importante do que a sua 
“Madona”, e cada um de nós é mais importante do que aquilo que tenhamos 
feito. Se não fosse assim, teríamos perdido a ordem dos valores. Pode ser que 
haja alguém morrendo ao nosso lado e nós nem nos damos conta. Imagine… 
Você está no Museu do Louvre e há um incêndio. A quem você ajudaria a 
resgatar? O quadro da “Monalisa” ou a uma pessoa que se encontra numa 
cadeira de rodas e que não pode fazer muito por si mesmo? Deus não tem 
qualquer dúvida quanto ao que faria, porque sempre nos dá o máximo de 
valor! Quando Ele nos guia, tudo é diferente: “E, no entanto, ainda pertenço a 
ti; tu seguras minha mão direita […] Quem mais eu tenho no céu senão a ti? 
Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra” (SALMO 73:23,25).

Não estamos sozinhos. Deus, não somente nos criou, mas, além disso, sabe 
quem somos e nos ama incondicionalmente, visto que fomos projetados por 
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Ele muito antes que tivéssemos consciência de estarmos vivos. “Ó Senhor, tu 
examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me 
sento e quando me levanto; mesmo de longe, conheces meus pensamen-
tos. Tu me vês quando viajo e quando descanso; sabes tudo que faço. Antes 
mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me 
segues; pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais 
para mim; é grande demais para eu compreender! É impossível escapar do 
teu Espírito; não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás; se 
desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do ama-
nhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará, e 
tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, 
e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão 
posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia; escuridão e 
luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de 
minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário; 
tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas 
quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na 
escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre; cada dia de minha 
vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando 
ainda nenhum deles existia” (SALMO 139:1-16).
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Minhas reflexões. . .
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5

Não existe ninguém como você!

Você quer saber quem você realmente é? Considere este versículo: “Pois 
somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar 
as boas obras que ele de antemão planejou para nós” (EFÉSIOS 2:10). 

Quando o Espírito de Deus, por meio do apóstolo Paulo, nos diz que somos 
“obra-prima de Deus”, a palavra no original grego é poiema. Creio que não é 
necessário traduzi-la, mas imagina se em nossas Bíblias lêssemos: “porque 
somos um poema dele, criados em Cristo Jesus…”. Não seria fantástico?

Somos um poema de Deus. Isso é mais do que impressionante! Talvez, 
alguns pensem que seja muito fácil escrever um poema, mas não é. Os poe-
mas são gerados no âmago do nosso ser e surgem da essência das nossas 
experiências e dos gemidos da nossa alma.

Para escrever um poema você precisa amar

Quando você ama, você passa pelo vale do sofrimento e da incompreensão, 
da dor do abandono, da tristeza ao sentir que lhe viraram as costas. Sente o 
ardente desejo de querer estar com a pessoa amada e, por vezes, não poder 
fazê-lo. Passa pelos inexplicáveis anseios pelo bem-estar dos que o rejei-
tam e pela renúncia do que é justo, para perdoar àquele que não merece. 
Experimenta a doce angústia de deixar partir a quem você ama com “paixão”, 
por fazer uma escolha não natural… 

Todos quantos já recebemos o Senhor, em nossa vida, somos poemas de 
Deus criados em Cristo Jesus. Como o Autor, Ele nos compôs em diferentes 
momentos da Sua eternidade, embora Ele viva além do tempo. Não se trata 
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que sejamos frases completas, presas a um fim gramatical eterno. De alguma 
forma, que não conseguimos entender, Deus nos tem dado certa liberdade de 
rima, que admite não apenas os erros, como também as correções. Lembre-se 
de que não existe um poema perfeito.

Quando escrevemos um poema, usamos, nomes, verbos, adjetivos, prepo-
sições… mas, também, formas, rimas e estruturas: cada um é diferente… as 
combinações são inúmeras. Isso é o que Deus faz com os Seus filhos: o nosso 
caráter é diferente, a prosa e o verso que refletimos não têm comparação. 
Nenhum poema é mais desejado do que outro, as palavras não têm prefe-
rência, porque a sua beleza é expressa, tanto pelas vozes que as pronunciam, 
como pelo coração que as recebe.

Você alguma vez pensou que os poemas brotam, porque o nosso interior 
quer dar à luz àquilo que foi gerado na alma? Eles não precisam de maior 
justificativa, mas também gostam de ser apreciados por outros. Os poemas 
chegam ao coração das pessoas e as fazem amar, meditar, imaginar, rir, tomar 
decisões, brincam com os sentimentos delas… Costumam fazer bem aos 
que os leem, de tal maneira que, com o tempo, somos quase incapazes de 
separar os sentimentos do autor dos sentimentos daqueles que os apreciam. 
Não resta qualquer dúvida de que Deus nos criou, “compôs”, de tal forma que 
somos incapazes de separar a Sua glória, como Autor da nossa necessidade 
de amar e sermos amados.

Custa-nos compreender por que precisamos revisar os nossos poemas, vis-
to que a nossa inspiração se perde na busca pelo o que é excelente; mas o 
Criador expressa perfeição em cada uma de Suas ações. Precisamos sofrer 
correções em nossa vida, pois algumas palavras, que tanto defendemos, se 
afastaram do seu significado original; e, embora sejamos corrigidos e a dor 
chegue a interpretar erroneamente parte do nosso sentido, estamos apren-
dendo a ser gratos por isso.

Certamente, por vezes, esses poemas, em forma de gente, se sentem mal 
quando incompreendidos pelos outros, por isso o Autor precisa explicá-los. 
Este é o motivo pelo qual Deus entra na história de cada um de nós: primeiro, 
para nos restaurar e, depois, nos defender.

Os poemas não podem viver de forma independente de seu autor: os que 
pretendem viver por si mesmos acabam seus dias no esquecimento, pois é o 
autor quem legitima sua importância. Tenha isso sempre em mente! Não gos-
tamos dos poemas anônimos, pois nos parece uma forma infiel de comover 
nossa vida. Embora o escritor tenha sido esquecido, todos querem conhecê-lo, 
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para saber quem chegou ao fundo de sua alma, pois os poemas são sempre, 
em primeira instância, amados. Eles não são dissecados e examinados, visto 
que isso só é feito por mentes inescrupulosas e por corações que desprezam 
a sensibilidade.

Somos um poema de Deus, independentemente do lugar onde tenhamos 
nascido, das pessoas que nos leem, do que os outros pensem de nós ou da 
qualidade de material em que tenhamos sido escritos. Somos um poema de 
Deus, sem levar em conta se nossa estrutura é complexa ou simples, se a 
extensão dos nossos versos ou de nossas palavras impressiona a outras pes-
soas ou não. Somos um poema de Deus, mesmo quando a rotina e o desânimo 
parecem inutilizar a nossa rima.

Nada do que é tangível permanece, mas as palavras do Autor são eternas; 
Sua graça, ao escrever, é tão insondável, que jamais terá fim. Deus poderia 
ter resgatado a cada um de Seus poemas por meio de Sua criatividade e 
memória, mas quis fazê-lo da forma mais sublime possível: pela Palavra, Seu 
amado e único Filho, que foi entregue ao silêncio do Pai, pois, por uma única 
vez, o Amor teve de se calar para que pudesse ser expresso em toda a Sua 
plenitude; e da morte do Ser mais amado surgiram milhões de poemas, res-
suscitados ao sopro dessa Palavra. Palavra de Graça e Perdão.

Desde então, está escrito que os poemas jamais morrem, pois tudo o que 
fazem tem relevância eterna, visto que todos eles estão registrados pelo seu 
Autor no livro da vida. Esse é o lugar onde devemos estar; ali a Palavra nos 
inscreve, tendo feito do Seu sangue a única tinta possível para isso.

Quando me perguntam: “Quem é você?”. Jamais penso no pouco ou no mui-
to que tenha podido fazer na vida, os títulos, os sonhos realizados, o traba-
lho, os bens ou as circunstâncias… Não! Simplesmente respondo: “Eu sou um 
poema de Deus!”.

Precisamos aprender a “pensar” de forma diferente

O problema da nossa mente é que ela é a coisa mais traiçoeira que existe. 
Não podemos deixar de prestar atenção a ela. Precisamos nos esforçar para 
desenvolver em nosso interior outros tipos de pensamentos.

Permita-me dizer que existe uma beleza irresistível no “contentamento”. 
Quando nosso coração se sente amado e compreendido, em meio à rotina da 
vida, tudo parece ir bem. Muitos não chegam a compreender essa sensação, 
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porque sempre estão em busca de algo mais, de ter mais, de chegar a um 
ponto mais alto, de ganhar mais… são incapazes de viver contentes com o 
que já possuem, com o lugar onde estão e com as pessoas ao seu redor. 
Parece que nada lhes satisfaz, como se o sol não brilhasse para eles.

Algo que parece tão complicado, como “ser feliz”, perde sua complexidade 
quando se entende que se trata precisamente disto: usufruir da família, da 
saúde, das conversas, dos abraços, do trabalho, dos passeios, dos detalhes, dos 
sorrisos, dos amigos… coisas que geralmente temos acesso, mas não damos 
a devida importância.

Não precisamos de muito dinheiro, nem temos que ser os mais famosos 
do mundo para que o nosso coração se satisfaça. Não necessitamos daquilo 
que os outros possuem, nem sentir inveja do que os outros conquistaram, 
podemos nos contentar… desfrutar do que temos e do que somos. Sentirmo-
nos felizes com aqueles que nos cercam e sermos agradecidos quando o sol 
chega… e quando a chuva cai.

Às vezes, temos a sensação de que não sabemos o que nos acontece; tal-
vez tudo esteja correndo bem, mas pensamos que nada tem sentido e nos 
deixamos levar por uma tremenda melancolia, que parece nos tomar com-
pletamente. Pode ser que não haja qualquer motivo, simplesmente estamos 
passando por um momento ruim. Todos nós já vivenciamos um dia assim, 
mas não devemos nos deixar dominar por esse sentimento. A melhor decisão, 
quando nos encontramos assim, é começar a fazer algo, qualquer coisa, para 
não sermos levados a uma apatia fatal. Podemos ouvir música, sair para um 
passeio, convidar algum amigo, ler algo que nos faça bem (Se você lê a Bíblia 
e escuta o que Deus lhe fala através da Sua Palavra, você perceberá que é 
alguém extraordinário!), começar a trabalhar em um novo projeto ou em uma 
nova “ideia” que tenha “surgido”.6

Desafie a Deus para que se manifeste em sua vida, porque  
Ele responderá!

Jesus demonstrou esse amor incondicional, colocando-se sempre ao lado dos 
desafortunados, dos que eram menosprezados e viviam à margem da socie-
dade, de todos aqueles que tinham o coração quebrantado. Ele é o Salvador 
de todos os perdidos, dos desanimados, dos chamados “párias”, daqueles que 
não tinham nada para apresentar… Ele é o Salvador dos incompreendidos e 
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acusados. Ele é o herói dos solitários e dos sem-teto. Jesus é a expressão do 
amor de Deus, em pessoa, por toda a humanidade, principalmente daqueles 
que pensam não haver qualquer solução.

Não existe um único sofrimento que Jesus não conheça, um único ges-
to de desprezo que não chegue a Ele, uma única lágrima que não alcance 
Seu coração. Mesmo que todos nos abandonem, Jesus estará ao nosso lado. 
Mesmo quando você pensa que a vida não tem sentido, Ele jamais pensará 
em abandoná-lo, e nem pode fazer isso! O amor de Jesus por você é sublime 
demais para permiti-lo. Mesmo quando pensamos que não compreendemos 
nada, Ele continua nos presenteando a vida. 

No momento de voltar aos Céus, após ter vencido a morte ressuscitando, 
Ele empenhou Sua palavra e Sua honra por todos nós, nestes seguintes ter-
mos: “Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que 
eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês, até o fim dos tem-
pos” (MATEUS 28:20).

Isto pode lhe parecer exagerado e direto demais, mas é verdadeiro: “O 
mundo pode acabar, mas Ele não o abandona”. A melhor interpretação para 
esta sentença foi dada por um menino quando lhe disseram que este mun-
do ia muito mal e logo acabaria: “Não importa, podemos viver sem ele!”. De 
fato, é verdade… tudo pode acabar, mas o amor e a companhia do nosso 
Salvador jamais terão fim; mesmo quando todos nos abandonarem, Jesus 
continuará conosco. Na vida, não é tão importante o que temos, o que faze-
mos ou as circunstâncias que nos cercam… as pessoas que temos ou não 
temos ao nosso redor! Deus nos ama assim como somos e esse amor imu-
tável traz sentido à vida. Lembre-se: a sua vida é muito mais valiosa do que 
você imagina. 

O mundo não poderá ser entendido da forma como seu 
coração o interpreta

Presumo que você conhece a famosa canção dos Beatles, com o título: “Hey 
Jude”. A melodia foi dedicada a Jules, o filho de John Lennon, num tempo de 
sua vida quando as circunstâncias eram complicadas e a tristeza havia se 
apoderado do seu coração. No estribilho, o compositor escreveu uma fra-
se genial: “Não carregue o mundo nos seus ombros”. Precisamos reconhe-
cer que nos preocupamos demais, dominados por muito mais culpas do que 
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deveríamos e buscando solucionar mais situações do que somos capazes. Às 
vezes, pensamos que podemos levar o mundo inteiro em nossos ombros.

Então, essa maravilhosa frase nos chega para lembrar-nos de algumas 
coisas que temos visto juntos. Em muitas ocasiões, principalmente quando 
somos jovens, permitimos que outros nos prejudiquem com o que dizem ou 
fazem; permitimos que as circunstâncias nos obriguem a viver preocupados 
e, como se não bastasse, permitimos que nossas más decisões, pouco a pouco, 
nos desanimem. Com o passar do tempo, não somos capazes de nos perdoar, 
deixando que o passado esteja sempre presente, à nossa espreita, como se 
não tivéssemos força para nos libertar dele. Como se quiséssemos nos auto-
destruir sem levar em conta que continuamos a nos prejudicar, recordando 
frequentemente nossos erros.
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6

Não leve o peso do mundo  
sobre os ombros!

Nós carregamos o peso dos enganos e dos erros das outras pessoas, sem 
nos darmos conta de que cada um é responsável por si e deve arcar 
com as consequências de suas próprias ações. Não devemos sofrer 

pelas decisões que outros tomam, inclusive daqueles que nos amam! É claro 
que devemos procurar ajudar a todos, mas há um limite… um tempo quando a 
responsabilidade da outra pessoa não deve pesar em nosso coração. A culpa 
dos outros não pode recair sobre a nossa alma. Nesse quesito, não podemos 
sequer nos responsabilizar pelas pessoas de nossa família.

Alguém já levou o peso do mundo em Seus ombros… justamente para que 
não tivéssemos de carregá-lo. E é Ele a quem sempre devemos recorrer. É nele 
que devemos descansar. Deus espera que o façamos sempre. “Estabelecerei 
com eles uma aliança permanente: jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porei 
em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Terei 
alegria em lhes fazer o bem e os plantarei nesta terra firmemente, de todo o 
coração” (JEREMIAS 32:40,41). O Senhor Jesus levou sobre os Seus ombros o peso 
do pecado de toda humanidade. Logo, Ele pode carregar o seu fardo também.

Converse com Ele, diga-lhe o que está sentindo, derrame o coração diante 
dele, reclame ou grite, se assim você quiser fazê-lo, pois Ele quer abraçá-lo. 
Chore e derrame diante dele todas as suas incompreensões e desilusões, 
porque Deus deseja que você encontre o seu verdadeiro lar. O Pai sempre nos 
ouve. Quando abrimos nosso coração para Ele, nem precisamos usar de pala-
vras, pois a Bíblia diz que o Seu Espírito geme ao interceder por nós. Se você 
deseja saber o que Deus pensa dos seus lamentos, posso lhe dizer que Ele se 
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identifica com você! O que está no seu coração chega, também, ao coração 
dele. Um dia Jesus proferiu estas palavras: “Venham a mim todos vocês que 
estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso” (MATEUS 11:28). 
Essa promessa continua sendo uma realidade. Ele continua levando a muitos 
a descansarem nele. Por que você não experimenta conversar com Ele?

Atreva-se a ser, diante de Deus, exatamente como você é e achará o seu 
lugar na vida. Sabe qual lugar é esse? É com Ele, usufruindo do Seu amor 
incondicional.

Se você está numa situação complicada e pensa não poder 
seguir adiante, peça ajuda!

Deus pode fazer tudo, lembre-se de que Ele é Todo-poderoso, mas Ele prefere 
compartilhar Sua bênção com cada um de nós. Ele quer que nos ajudemos 
e sintamos o Seu abraço por trás do sorriso sincero de quem nos ama. Não 
caminhe sozinho: peça ajuda a um bom amigo, pois os amigos são um pre-
sente de Deus. Se você se sente debilitado, peça que o acompanhem. Se estão 
longe, escreva-lhes ou os chame. Se pensa que ninguém se interessa por 
você, isso não é verdade! A sua vida é muito mais importante do que qualquer 
outra coisa! 

Deixe-me dizer alguns detalhes que o ajudarão nos próximos dias, enquan-
to Deus estará fortalecendo a sua vida e ajudando-o a viver de forma melhor, 
além do que tenha imaginado:

• Consiga uma Bíblia e leia-a devagar, porque não é um livro qualquer. 
É o próprio Deus falando com você! Em suas páginas você encontrará 
muitas frases que chegarão ao seu coração como se estivesse escutando, 
literalmente, a voz de Deus. Comece a ler o livro de Salmos e os quatro 
evangelhos, ao mesmo tempo. Se for possível, leia alguns capítulos cada 
dia, embora o mais importante não é a quantidade de versículos que 
consegue ler, mas que o seu coração medite naquilo que Deus lhe dirá. 
Você perceberá como, a cada dia, o seu coração se encherá de vida eterna 
ao absorver as verdades e promessas bíblicas.

• Fale com Deus, diga-lhe tudo o que está sentindo: os medos, as 
sensações, os complexos sentimentos, as situações difíceis pelas quais 
possa estar passando… Conte tudo a Ele!
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• Procure alguns dos seus cânticos favoritos e ouça-os como se fosse pela 
primeira vez. Lembre-se dos momentos quando você ouviu essas canções. 
Comece a escutar música, apenas pelo prazer de ouvir. Busque a chamada 
“músicas gospel”, em alguma emissora de rádio ou na Internet, e  
escute-as; acompanhe as letras, na beleza do relacionamento com Deus. 
Se você tiver a chance de ir a uma igreja, onde as pessoas se deleitem 
cantando ao Senhor, vá e passe um tempo com elas.

• Saia para um passeio pela natureza, pela praia ou por algum lugar 
próximo a você. Contemple a natureza, meditando e desfrutando desses 
momentos a sós. Se quiser caminhar com alguém que você gosta ao seu 
lado, convide essa pessoa. Compartilhe com ela o que há em seu coração.

• Vá a algum local onde possa ver o nascer ou o pôr do sol. Pode ser 
que isso seja possível bem perto de onde você se encontra. Se estiver 
chovendo, fique alguns minutos observando a chuva pela janela.

• Vá a um parque infantil, para ver como as crianças brincam. Se possível, 
converse com as mães e os pais que estiverem por ali. Se conseguir falar 
com as crianças, escute-as e brinque com elas.

• Procure alguém que você possa ajudar. Se for alguém próximo, vá até 
onde ele se encontra; caso não, pesquise na Internet e procure uma 
organização à qual você possa ajudar. Há muitas pessoas que precisam 
de você!

• Assista a algum filme interessante, caso tenha algum cinema por perto, 
ou procure na Internet ou em outro meio. Se for uma comédia ou uma 
aventura que lhe cativa, será muito melhor.

• Se você gostar de entretenimento, vá a alguma exposição de arte, ou a 
algum espetáculo de música, dança, esportivo etc.

• Acrescente à lista qualquer atividade que julgar lhe fazer bem, para que 
você possa compreender o seu lugar na vida.

Deus o criou de um modo muito especial. Peça a Ele para o ajudar e lhe 
ensinar a viver e a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor é, de tudo o que Ele 
faz para você e, também, de tudo o que você é. 

“Não tema, pois eu o resgatei; eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando 
passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não 
se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará; as chamas não lhe 
farão mal. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. 
Dei o Egito como resgate por sua liberdade; em troca de você, dei a Etiópia 
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e Sebá. Outros foram entregues em seu lugar, troquei a vida deles pela 
sua. Pois você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. ‘Não tema, pois 
estou com você; reunirei você e seus descendentes desde o leste e o oeste’” 
(ISAÍAS 43:1-5).
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NOTAS DE REFERÊNCIAS

1 Jó 10:18-22

2 Em algum momento da vida, todos podemos chegar a sentir a mesma 
desilusão de uma vida sem sentido, ou mesmo chegarmos ao desespero, 
sem levarmos em conta quem somos, onde vivemos, o trabalho ou os 
bens que possuímos, tampouco as pessoas que conhecemos… Para 
conseguirmos entender isso, basta visualizar o que havia no coração de 
alguém que perdeu tudo: Jó; e o de alguém que tinha tudo: Salomão. 
Observe como o pensamento dos dois coincidem:
• A frustração da vida: “Atentei para todas as obras que se fazem 

debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento” 
(SALOMÃO, ECLESIASTES 1:14).

“A minha alma tem tédio à minha vida; darei livre curso à minha 
queixa, falarei com amargura da minha alma” (JÓ 10:1).

• A desilusão: “Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que 
se faz debaixo do sol; sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento” 
(SALOMÃO, ECLESIASTES 2:17).

“Lembra-te de que a minha vida é um sopro; os meus olhos não 
tornarão a ver o bem” (JÓ 7:7).

• A vida como algo que, por vezes, não tem sentido: “Os meus dias 
passaram, e se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu 
coração” (JÓ 17:11).

“O dia da morte, melhor do que o dia do nascimento” 
(SALOMÃO, ECLESIASTES 7:1).

• As injustiças, o modo como vivem os que praticam o mal: “Ainda há 
outra vaidade sobre a terra: justos a quem sucede segundo as obras 
dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. 
Digo que também isto é vaidade” (Salomão, Eclesiastes 8:14).

“Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? 
Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus na sua 
ira lhes reparte dores? (JÓ 21:17).

Como você pode constatar, não importa ter tudo ou estar doente e 
desenganado. As conclusões que muitos chegam são as mesmas. 
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3 Desafinado, Antônio Carlos Jobim

4 “Eis que, se me adianto, ali não está; se torno para trás, não o 
percebo” (JÓ 23:8).

5 “Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de 
água viva” (JOÃO 7:38).

6 A recomendação do apóstolo Paulo é fantástica: “Finalmente, irmãos, 
tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, 
tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se 
alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso 
pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes 
em mim, isso praticai; e o Deus da paz será convosco” (FILIPENSES 4:8,9).
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na divulgação da sabedoria transformadora da Palavra de Deus em mais de 150 países e 57 idiomas.

Abrace a
Nossa vida é mais valiosa do que os nossos pensamentos,  
os erros que tenhamos cometido ou os sentimentos que parecem  
nos sufocar. —JAIME F. GARRIDO

Por vezes, esquecemos o quanto somos importantes, pois a agonia e o sofri-
mento nos dominam e nos isolam no que parece um labirinto escuro e sem 
saída. O medo e a falta de esperança tornam-se aliados destrutivos à mente, 
em momentos de profunda angústia quando até o respirar se torna pesado 
e o desejo é encontrar alguma forma de pôr um fim a toda dor. 

Em Abrace a vida, Jaime F. Garrido fala de um tema bastante polêmico, 
mas necessário de ser abordado mesmo no meio cristão — o suicídio. O autor 
propõe uma conversa leve e direta com o leitor, trazendo uma perspectiva 
bíblica sobre o sofrimento e a esperança, mostrando que Jesus — o autor de 
toda a vida — tem todo o interesse de alcançar e estar ao lado daqueles que 
sofrem e não encontram solução para sua dor. 

Pois como Garrido afirma: “A nossa vida é o primeiro presente que Deus 
nos deu, e a cada manhã as Suas misericórdias se renovam sobre nós!”.

JAIME FERNÁNDEZ GARRIDO, doutor em Pedagogia pela Universidade Complu-
tense de Madri, Espanha, é presidente da Conferência de Evangelistas da Espanha 
e Diretor do programa de televisão e rádio Nacer de novo, há anos transmitido 
no mundo hispano. Autor dos livros Jogada Perfeita, Coração Indestrutível, Face a 
face e Compaixão, todos de Publicações Pão Diário. Jaime é casado com Miriam 
e têm três filhas. 
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